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1 - ОПИСАНИЕ

При инфекции със спирохетата Treponema pallidum първоначалният отговор

срещу организма е продукцията на антитела от клас IgM. Това е последвано

от появата на антитела от клас IgG, които се откриват през всички стадии на

болестта. Специфични  IgM антитела имат склонност към намаляване и

накрая изчезване – затова тяхното наличие се използва за индикатор, дали

инфекцията е скорошна.

Във връзка със скрийнинговите тестове като Syphilis EIA Total Ab, тестовете

Syphilis IgM EIA, могат да се използват в помощ на диагнозата и изследването

на  случаите на сифилис.

Майчиният сифилис може да се предаде на неродения фетус. Антитела от

клас IgM не могат да преминат през плацентата – поради това откриване на

T. pallidum-специфични IgM антитела в неонатални кръвни проби може да

помогне в диагностиката на вроден сифилис.

2 - ПРИЦИП

Ямките на микротитрационна плака се предоставят натоварени с анти-

човешки IgM антитела. Специфични IgM антитела срещу Treponema pallidum,

присъстващи в пробата плазма или серум, ще се свържат, когато пробата се

инкубира в натоварената ямка. След отстраняване на несвързания материал

чрез измиване, се добавят пероксидазо-конюгирани трепонемни антигени, и

поред се прикрепят към всякакви специфични човешки антитела.

След последваща стъпка на измиване, към ямките се добавя смес

субстрат/хромоген, и наличието на ензим се проявява чрез промяна цвета на

хромогена.

Оптическата плътност на всяка ямка се отчита чрез подходящи дължини на

вълната и се сравнява с контролите за определяне присъствието или

отсъствието на анти-Treponema pallidum IgM антитела.

3 - СЪДЪРЖАНИЕ НА НАБОРА

4 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Само за ин витро диагностика.

Този тест е предназначен за употреба в клиничната лаборатория от

подходящо обучен лабораторен персонал.

Всички използвани материали от човешки произход са изследвани и са

установени отрицателни за показатели на ХИВ, Хепатит В и Хепатит С

инфекция. Въпреки това, те трябва да бъдат разглеждани като потенциално

инфекциозни, и да се третират и унищожават съгласно приложимите

разпоредби за такива материали.

Кръвните проби може да съдържат патогенни организми. През цялото време

трябва да се носят ръкавици и всички бракувани материали трябва да бъдат

стерилизирани чрез подходящи методи.

Цялото оборудване трябва да бъде правилно поддържано и калибрирано

съгласно инструкциите на производителя.

Не комбинирайте и не разменяйте реактиви от набори с различни партидни

номера. Уверете се, че капачките на шишетата са поставени обратно на

правилните шишенца. Не използвайте набора след изтичане срока на годност.

5 - СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

Всички реактиви, както са доставени, може да бъдат използвани до изтичане на

срока им на годност, ако са съхранявани при температура 2-8°C в техните

оригинални контейнери (при условие, че не настъпи замърсяване на един с друг). 

Съхранявайте бутилките изправени. Не ги замразявайте. Не излагайте

субстрата на пряка слънчева светлина.

Разреденият миещ буфер е стабилен в продължение на 4 седмици при

температура 2-8°C. Пригответе достатъчно разреден конюгат, само за броя

стрипове за изследване; разреденият конюгат е стабилен в продължение на

12 часа.

Натоварените стрипове, извадени от оригиналната им опаковка и

съхранявани в предоставената торбичка при температура 2-8°C, може да

бъдат използвани до 4 седмици след отваряне.

6 - НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ

Добре калибрирани и поддържани пипети за накапване на обеми от 10, 50 и 100

микролитра (проби и реактиви) и приблизително 300 микролитра (миещи течности).

Отчитащо устройство за плаки или стрипове за отчитане при 450 nm, 550 nm

and 620 nm филтри.

Инкубатор при температура 37°C.

Syphilis IgM EIA може да бъде автоматизиран както за течно обработване, така

и за интерпретиране на резултатите.  Различните системи могат да бъдат

изпорзвани за това- моля, консултирайте се с производителите и на набора и

на автоматизираните системи относно съвет за автоматизацията.

Оборудването трябва да може да поддържа следните отклонения:

Накапан обем ± 10%

Температура на инкубация ± 2°C 

Време на инкубация ± 2 минути

7 - ПРОБИ

Може да се използват серумни или кръвни проби (взети с EDTA, натриев

цитрат или хепарин). Те може да бъдат съхранявани при температура 2-8°C

в продължение на 1 седмица преди изпитването. Ако се изисква по-дълго

време за съхранение, пробите трябва да бъдат замразени при температура -

20°C или по-ниска, и да бъдат добре смесени след размразяване.

Проби, които са хемолизирали, иктерични или липемични, могат да бъдат

използвани в изследването, но индикаторната система за проби може да не

ги отчете. Проби, които са бактериално замърсени или съдържат видими

частици, НЕ трябва да се тестват. Проби, които са били нагрявани до

температура 56°C за вирусна инактивация, може да бъдат използвани в

изследването.

8 - ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА (РЪЧЕН)

Преди употреба темперирайте всички реактиви и проби до температура 18-

25°C. Незабавно след употреба върнете за съхранение при препоръчваните

условия.

Преди употреба разредете миещия буфер в съотношение 1 към 20 с

дестилирана или дейонизирана вода.

Вземете толкова стрипове с ямки (R1), колкото са необходими, за броя проби

за тестване, плюс допълнително 5 ямки за контролите (Отрицателна контрола

в три екземпляра и Положителна контрола в два екземпляра). Съхранявайте

неизползваните стрипове в осигурената пластмасова торбичка и върнете за

съхранение при температура 2-8°C.

Syphilis IgM EIA

96 72520

Означение

на етикета
Описание

Опаковка/

Приготвяне

72520

96 теста

R1 Microplate

Плака

96 ямки на 12 стрипа по 8,

Пластмасова натоварена с анти-

човешки IgM

1

микроп

лака

R2
Sample dilution

buffer

Разреден буфер за проби

Буфер, съдържащ протеин и

сърфактант

Червен 20 ml

R3 Conjugate (x11)

Конюгат (11 x концентриран)

Treponema pallidum антигени,

конюгирани с пероксидаза

Син 1.2 ml

R4
Conjugate dilution

buffer

Разреден буфер за конюгат

Буфер, съдържащ сърфактант и

стабилизатори

Син 12 ml

R5 Wash (x20)

Миещ разтвор

(20 x концентриран)

Физиологичен разтвор, съдържащ

сърфъктант

Безцветен 125 ml

R6 Positive control [+]
Положителна контрола

Човешки серум
Оранжева 0,5 ml 

R7 Negative control [-]
Отрицателна контрола

Човешки серум
Жълта 0,5 ml

R8 Substrate

Субстрат

Урея пероксид и тетраметил

бензидин

Розов 12 ml

R9 Stop
Стоп

0.5 M H2SO4
Безцветен 12 ml

Торбичка за съхранение на неизползвани ямки

Ръководство за употреба



9 - КОНТРОЛИ

Отрицателните контроли трябва да се изпитват три пъти с всяка партида

тестове, а Положителната контрола два пъти.

10 - ДОБАВЯНЕ НА ПРОБИ

Поставете 100 µl разреден буфер за проби R2 в ямка, последвано от 10 µl

проба или контрола във всяка ямка, както е дадено. Уверете се, че

съдържанието на ямките е смесено след добавяне на пробата.

Разреденият буфер за проби ще промени оптически оцветяването от

червено/розово до прозрачно/жълто с добавяне на проба към ямката.

Тази промяна в оцветяването може също да бъде наблюдавана чрез отчитане

на плаката при дължина на вълната 550 nm след добавяне на разреден буфер

за проби и при дължина на вълната 450 nm след добавяне на проба. Ще

настъпи увеличаване на оптическата плътност за ямките, в които има

добавени проби, когато са сравнени с празно отчитане на добавен буфер за

проби.

Промяната в оцветяването не е количествена за количеството добавена

проба. Серумите за качествен контрол, които са разредени предварително от

техните производители, не могат да дадат тази промяна в цвета.

Инкубирайте при температура 37°C в продължение на 30 минути, покривайки,

за да намалите изпаряването.

11 - МИЕНЕ

Разредете достатъчно количество миещ буфер R5 в съотношение 1 към 20 с

дестилирана или дейонизирана вода, плюс допълнително обема, необходим

за напълване на маркучите, стартиране на помпата, и т.н..

Аспирирайте съдържанието на ямката и измийте 5 пъти с работен миещ

буфер и със сила, осигуряваща цялостно напълване и изпразване при всеки

цикъл. Ако е необходимо, накрая потупайте обърнатата плака на гладък лист

абсорбираща хартия за отстраняване на всякаква остатъчна течност.

12 - ПРИГОТВЯНЕ НА КОНЮГАТ

Конюгатът се приготвя чрез добавяне на една част конюгирани с пероксидаза

Treponema pallidum антигени R3 към 10 части разреден буфер за конюгат R4.

Пригответе само достатъчно количество конюгат за броя проби и контроли,

които ще се изследват; добавя се 50 µl разреден конюгат за ямка. Изхвърлете

всякакъв останал излишен разреден конюгат след 12 часа.

За пример, за 2 стрипа добавете 100 µl конюгирани с пероксидаза Treponema
pallidum антигени R3 към 1 мл. разреден буфер за конюгат R4.

Разредете само количество, необходимо за изпитванията.

13 - ДОБАВЯНЕ НА КОНЮГАТ

Към всяка ямка поставете 50 µL разреден конюгат. Добавяне на конюгат се

потвърждава чрез отчитане при дължина на вълната 550 nm, ямка с добавен

конюгат трябва да има абсорбция, по-голяма от 0.080.

Инкубирайте при температура 37°C в продължение на 60 минути, покривайки,

за да намалите изпаряването.

14 - МИЕНЕ

Аспирирайте съдържанието на ямката и измийте 5 пъти с работен миещ

буфер и със сила, осигуряваща цялостно напълване и изпразване при всеки

цикъл. Ако желаете, накрая потупайте обърнатата плака на гладък лист

абсорбираща хартия за отстраняване на всякаква остатъчна течност.

15 - ДОБАВЯНЕ НА СУБСТРАТ

Към всяка ямка добавете 50 µL смес субстрат/хромоген R8.

Добавяне на субстрат се потвърждава чрез отчитане при дължина на вълната

550 nm, ямка с добавен субстрат трябва да има абсорбция, по-голяма от

0.080.

Инкубирайте при температура 18-25°C в продължение на 30 минути,

предпазвайки от светлина.

16 - РАЗГРЪЩАНЕ ЦВЕТА НА СТОП РАЗТВОРА

Към всяка ямка добавете 50 µL стоп разтвор R9 и смесете (синият цвят се

променя в жълт).

В рамките на 10 минути отчетете и запишете абсорбцията на всяка ямка,

отчетена при дължина на вълната 450 nm, за предпочитане с референтно

отчитане при 600 - 630 nm за елиминиране ефектите на всякакъв оптически

недостатък в ямките.

17 - ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Валидност на Контроли

Средната Абсорбция на Отрицателните контроли трябва да бъде <0.100 и

всяка Отрицателна контрола трябва да дава антителен индекс <0.7.

Средната Абсорбция на Положителните контроли трябва да бъде >1.200 и

всяка Положителна контрола трябва да дава антителен индекс >8.0.

Ако някоя от контролите покаже резултат извън тези граници, тестът трябва

да се повтори.

18 - ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Праговата Cut-Off Точка (COP) е изчислена като средната стойност на

Отрицателните контроли (NC) + 0.100 абсорбционни единици.

Пример (NC1 + NC2 + NC3) + 0.100

3

Антителният индекс (AI) се определя чрез разделяне абсорбцията на

контролата или тест пробата на праговата cut-off точка (COP).

AI = абсорбция на контрола или тест проба

прагова Cut-off точка

Проби, даващи стойности на Антителен индекс AI, по-малки от 0.9, са

ОТРИЦАТЕЛНИ за Syphilis IgM антитяло.

Проби,  даващи стойности за AI, равни на или по-големи от 1.1, са

ПОЛОЖИТЕЛНИ за Syphilis IgM антитяло.

Проби, даващи стойности за AI между 0.9 и 1.1 (0.9 ≤ EQL ≤ 1.1), са

СЪМНИТЕЛНИ.

Ако се получи съмнителен резултат, пробата трябва да се тества отново в два

екземпляра. Ако въпреки повторното тестване се получават отново

съмнителни резултати, трябва да се изиска нова прясна проба.

Поставянето на диагноза активна инфекция със сифилис не трябва да се

извършва единствено на основа положителен резултат за сифилис IgM, но

заедно и с други тестове и клинични данни.

19 - РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прецизност

Прецизността вътре в и между серията изследвания беше определена на 3

нива чрез използване на отрицателна проба и 2 положителни проби,

означаващи среден и силен IgM отговор. Прецизността между серията

изследвания беше изчислена чрез използване на 48 копия измервания при

посочените нива. Прецизността вътре в серията изследвания беше изчислена

чрез пускане на пробите в четири екземпляра в над 5 различни метода.

Специфичност

Клиничната специфичност беше определена чрез тестване на 87 плазмени и

серумни проби от кръвни донори. Пробите са тествани по метода на Lab21

Healthcare сифилис IgM и по конкурентен метод. Методът отбелязва всички

проби като негативни, следователнох дава спецефичност от 100%.

Чувствителност

Бяха проведени няколко проучвания на проби, предоставени на референтни

лаборатории за серологично изследване за сифилис от специалист,

сравнявайки работните характеристики на този набор с други налични

търговски (CE) маркирани набори.

Комбинираните резултати бяха както следва:

Бяха извършени допълнителни проучвания на чувствителността чрез

използване на сероконверсен панел за сифилис( Serological Inc., USA); беше

получено 100% съответствие между Syphilis IgM EIA  и други два налични

търговски кита за сифилис IgM.

Между серията %CV Вътре в серията %CV

Отрицателна 11,7 12,4

Средно положителна 2,9 5,0

Силно положителна 3,6 7,6

IgM Полож.

(Двата

набора)

IgM Полож.

(Syphilis IgM

EIA само)

IgM Полож.

(Друг набор

само)

Потвърден случай

Друг серологично

положителен за сифилис

26 7 7

Друг серологично

отрицателен за сифилис
0 0 2
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(BG) • Този продукт съдържа човешки или животински компоненти. Бъдете
внимателни при работа с него.

(CZ) • Tento výrobek obsahuje lidské nebo zvířecí komponenty. Zacházejte s ním opatrně.
(DE) • Dieses Produkt enthält Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Vorsichtig

handhaben.
(DK) • Dette produkt indeholder humane og animalske komponenter. Skal behandles med

forsigtighed.
(EE) • Käesolev toode sisaldab inim-või loomseid komponente. Käsitseda ettevaatlikult.
(EN) • This product contains human or animal components. Handle with care.
(ES) • Este producto contiene componentes humanos o animales. Manejar con cuidado.
(FI) • Tässä tuotteessa on ihmisestä tai eläimistä peräisin olevia osia. Käsittele varovasti.
(FR) • Ce produit contient des composants d'origine humaine ou animale. Manipuler avec

précaution.
(GR) • Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά στοιχεία. Χειριστείτε το με προσοχή.
(HR) • Ovaj proizvod sadrži ljudske ili životinjske sastojke. Pažljivo rukovati.
(HU) • A készítmény emberi vagy állati eredetű összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő.
(IT) • Questo prodotto contiene componenti umane o animali. Maneggiare con cura.
(LT) • Šiame produkte yra žmogiškosios arba gyvūninės kilmės sudėtinių dalių. Elgtis atsargiai.
(LV) • Šis produkts satur cilvēkiem vai dzīvniekiem paredzētas sastāvdaļas. Apieties uzmanīgi.
(NL) • Dit product bevat menselijke of dierlijke bestanddelen. Breekbaar.
(NO) • Dette produktet inneholder humane eller animalske komponenter. Håndteres med

forsiktighet.
(PL) • Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy

obchodzić się z nim ostrożnie.
(PT) • Este medicamento contém componentes de origem humana ou animal. Manuseie com

cuidado.
(RO) • Acest produs conţine materiale de origine umană sau animală. Manevraţi-l cu grijă.
(SE) • Denna produkt innehåller beståndsdelar från människa eller djur. Hantera produkten

varsamt.
(SI) • Izdelek vsebuje človeške ali živalske sestavine. Rokujte previdno.
(SK) • Tento výrobok obsahuje ľudské alebo zvieracie zložky. Narábajte s ním opatrne.
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Trinity Biotech USA
2823 Girts Road, Jamestown, NY, 14701, USA

Trinity Biotech Plc
Bray, Co. Wicklow, Ireland

Bio-Rad • 3, bd Raymond Poincaré
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